
HEX! MUSEUM OF WITCH HUNT
Udstillingerne lader gæsten møde dagligdagens overtro, der
hjalp almindelige mennesker til at forstå og klare sygdom, nød
og tab. Men gæsterne møder også de lærde, 
som mente, at djævelen altid havde en 
finger med i spillet. De to vinkler på 
magien smeltede sammen i dati-
dens billede af hekse og troldfolk, 
som blev frygtede i alle dele af 
samfundet. HEX! er en del af 
Quedens Gaard, der blev byg-
get som købmandsgård i 1583. 
Maren Spliids har uden tvivl haft 
sin gang her.

Særudstilling på HEX! 
frem til 24.10 2021
Oplev Agnete Brinchs kraftfulde og tankevækkende portrætter i 
udstillingen ”Kvinder, der forandrer verden - heltinder og hekse?”

RIBE KUNSTMUSEUM
Ribe Kunstmuseum blev etableret i 1891 og danner ramme om en 
international anerkendt samling af dansk kunst med værker af bl.a. 
C.W. Eckersberg, Christen Købke, Hammers-
høi, P.S. Krøyer, L.A. Ring og ægteparret 
Ancher. Samlingen fortæller om kun-
stens udvikling i Danmark gennem 
to hundrede år. Udover den faste 
samling samarbejder Ribe Kunst-
museum nationalt og internatio-
nalt om sine særudstillinger, og 
det lykkes hvert år at tiltrække 
anerkendte kunstnere.

Særudstilling 26.6-5.9 2021
Wilhelm Marstrand. Den store fortæller
På sommerens udstilling kan du drømme 
dig væk til sydens sol, opleve samfundssatire anno start 1800tallet 
og få et indblik i borgerskabets selviscenesættelse.

STORT  OG VÅDT - småt og flot
På Fiskeri- og Søfartsmuseet oplever man havet både som arbejds-
plads og som det rige liv under havoverfladen; her forstår man 
relationerne mellem mennesket og havet.

Der er mere hav på kloden end land-
jord. På museet tager man ud-
gangspunkt i de store kræfter, der 
mødes i havene, når der gennem 
hele sommeren dykkes ned i  
giganternes storhed og fald. 
Det er voldsomme kræfter, der 
slippes løs - børnefamilier kan 
følge rejsen og komme tørskoet 
og helskindet igennem.

Kan man gå på vandet?
I Esbjerg kan man - på en vandretur i 
Vadehavet. På halvanden time oplever du dyrene i sandet, havet 
mellem tæerne og skvulp i gummistøvlerne.

ESBJERG KUNSTMUSEUM
Esbjergs moderne kunstmuseum er kendt for sin innovative 
formidling af billedkunst, der henvender sig til alle. Som byen har 
museet fokus på nytænkning, hvor målet med 
formidlingen er at bringe børn og  voksne 
i nærkontakt med kunst. Her kan 
man selv eksperimentere med det 
stof, kunsten er gjort af, og få ved-
kommende oplevelser i museets 
unikke æstetiske laboratorium, 
åbne magasiner og udstillinger.

Særudstilling frem til 16.1. 2022
Wunderkammer 3 - DNArt
 - et prisbelønnet udstillingseksperi-
ment i krydsfeltet mellem billedkunst 
og DNA-forskning. Træd ind i en anderle-
des verden, et forunderligt rum mellem udstilling og laboratorium, 
kunst og videnskab, fantasi og virkelighed.

Overalt i Ribe finder man detaljer, som de fleste 
andre byer har mistet for længst. Smukt dekorerede 
døre og facader, middelalderligt bindingsværk og 
gammeldags gadelamper.  De er alle med til at gøre 
den gamle by ekstra charmerende. Hver aften kan 
du følge vægteren og lytte til hans historier, når han 
går sin traditionelle runde i byens hyggelige gader. 
Den gamle bydel og Ribe Domkirke kommer du  
naturligvis ikke uden om. Besøg det nye museum 
Hex! Museum of Witch Hunt og hør de uhyggelige 
historier om heksefrygten, som for alvor ramte 
Danmark og Europa i 15- og 1600-tallet. Fordyb dig 
i vikingernes historie hos Museet Ribes Vikinger 
og besøg en af Danmarks smukkeste samlinger af 
dansk kunst på Ribe Kunstmuseum.

DER ER NOGET
MED RIBE OG TIDEN

Nationalpark Vadehavet forener området med unikke naturoplevelser i sit 
uendelige og foranderlige landskab. Her kan du opleve store fugleflokke, 

sæler i deres naturlige habitat og sanke mad i naturen.
 

Kun et stenkast fra Vadehavet og De 4 hvide mænd ligger Fiskeri- og 
Søfartsmuseet, som byder på udstillinger og både kultur- og naturoplevelser. Besøg 
også Esbjerg Kunstmuseum og oplev deres eksperimenterende tilgang til kunsten.

NATIONALPARK VADEHAVET OG 
VESTKYSTENS HOVEDSTAD ESBJERG

Det er som om, at tiden står 
stille, og det er godt - for byen 
er smuk, historien storslået og 
oplevelserne står i kø

Find information om vores attraktioner og oplevelser på www.vadehavskysten.dk Find information om vores attraktioner og oplevelser på www.vadehavskysten.dk


